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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DESINIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  

URBROJ:  

DESINIĆ,  

 

 Temeljem članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 

127/20, 52/21), članka 4. i 10 Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14, 

69/17) članka  7. Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne 

novine“ broj 7/2021), članka  30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko - 

zagorske županije” broj 11/13, 11/18, 6/20, 12/21) te mišljenja Ministarstva poljoprivrede 

KLASA: 404-01/21-01/165, URBROJ: 525-08/0245-21-2, Općinsko vijeće Općine Desinić na 

svojoj ____ sjednici održanoj dana _________  godine donijelo je 

 

PROGRAM  

POTPORE  POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ   

ZA  2022.  GODINU 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Desinić u 

2022. - goj  godini dodjeljivati potporu male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele iste. 

Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna  općine 

Desinić.  

 

Članak 2. 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 

od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije 

(EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom 

sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) (dalje u tekstu: Uredba 1408/2013). 

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore 

dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 

uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz 

izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke 

druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  
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 Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz 

Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 

akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.  

 

Članak 3. 

 Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište odnosno prebivalište i čija se proizvodnja 

odvija na području općine Desinić. 

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za 

odobravanje potpore. 

  

Članak 4. 

Općina Desinić će u 2022. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti: 

1. sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja plotkinja goveda 

2. sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača 

3. potpore za držanje goveda 

4. potpore za držanje ovaca i koza 

5. potpore za držanje pčelinjih zajednica 

6. sufinanciranje nabave voćnih sadnica i loznih cjepova 

 

1.) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UMJETNOG OSJEMENJIVANJA PLOTKINJA 

GOVEDA 

Članak 5.  

Ovom mjera obuhvaća se sufinanciranje troškova usluge umjetnog osjemenjivanja 

plotkinja goveda. 

Sufinancira se iznos od po 100,00 HRK po plotkinji.  

Za podnositelje zahtjeva prihvatljivi su računi iz 2022. godine. 

Svaki korisnik potpore treba dostaviti zahtjev za potporom, ispostavljen račun, dokaz o 

vlasništvu nad plotkinjom kao i ostalu dokumentaciju propisanom javnim pozivom. 

 

2.) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRMAČA 

 

Članak 6. 

Ovom mjerom obuhvaća se sufinanciranje troškova usluge umjetnog osjemenjivanja 

krmača. 

Sufinancira se iznos od po 100,00HRK po krmači. 

Za podnositelje zahtjeva prihvatljivi su računi iz 2022. godine 

Svaki korisnik potpore treba dostaviti zahtjev za potporom, ispostavljen račun, dokaz o 

vlasništvu nad krmačom kao i ostalu dokumentaciju propisanom javnim pozivom. 

 

3.) POTPORE ZA DRŽANJE GOVEDA 

Članak 7. 

Ova mjera obuhvaća potpore za držanje goveda. 

Ova potpora se odobrava u iznosu od 100 kuna po grlu. 
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Svaki korisnik potpore treba dostaviti zahtjev za potporom, dokaz o vlasništvu nad govedom 

kao i ostalu dokumentaciju propisanom javnim pozivom. 

 

4.) POTPORE ZA DRŽANJE OVACA I KOZA 

 Članak 8. 

Ova mjera obuhvaća potpore za držanje ovaca i koza 

Ova potpora se odobrava u iznosu od 40 kuna po grlu. 

Svaki korisnik potpore treba dostaviti zahtjev za potporom, dokaz o vlasništvu nad 

ovcom/kozom ( posjednički list ne stariji od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva) kao i ostalu 

dokumentaciju propisanom javnim pozivom). 

 

5.) POTPORE ZA DRŽANJE PČELINJIH ZAJEDNICA 

Članak 9. 

Potpora za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica, a zbog važnosti oprašivanja za lokalnu 

zajednicu, odobrit će se podnositelju zahtjeva u visini od 20,00 kn po jednoj pčelinjoj zajednici. 

Podnositelj zahtjeva mora u 2022. godini biti evidentiran u Hrvatskom pčelarskom 

savezu i mora imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza. 

 

6.) SUFINANCIRANJE NABAVE VOĆNIH SADNICA I LOZNIH CJEPOVA 

Članak 10. 

Ovom mjera obuhvaća se sufinanciranje nabave voćnih sadnica i loznih cjepova. 

Potpora se isplaćuje po zahtjevu uz predočenje računa o kupnji na slijedeći način: 

- za kupnju sadnica voćaka u količini od 20 – 400 komada u visini od 40% 

- za kupnju cjepova vinove loze u količini od 50 – 500 komada u visini od 30%. 

Subvencije iz ovog članka isplaćivati će se isključivo za sadnice voćaka i cjepove vinove 

loze koje su kupljene u Republici Hrvatskoj. 

 

     Članak 11. 

Za provedbu mjera iz ovog Programa općinski načelnik raspisuje javni poziv. 

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici općine Desinić, u kojem će se 

utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom 

dokumentacijom. 

Zahtjev, zajedno sa ostalom dokumentacijom, podnosi se Jedinstvenom upravnom 

odjelu.  

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška planiranih 

sredstava za proračunsku godinu. 

Dopuštenost potpore sukladno ovom  Programu ocjenjuje Jedinstveni upravni odjel. 

Na osnovu obrađenog zahtjeva i procjene dopuštenosti općinski načelnik općine Desinić 

na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela dodjeljuje potporu sukladno ovom Programu.   

 

Članak 12. 

Sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe 2019/316 (izmjena Uredbe 1408/2013) ukupan 

iznos potpora male vrijednosti  koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 
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20.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje  

bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 

priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz 

drugih izvora. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 

dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 

Članak 13. 

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška 

dobivene potpore. 

 

Članak 14. 

 U slučaju da korisnik dobivenih sredstava, sredstva ne koristi namjenski biti će dužan 

ista vratiti na žiro – račun Desinić.   

 

Članak 15. 

Ovaj Program  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije“. 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                           OPĆINE DESINIĆ 

 

 

                                                            Dražen Šurbek                 

   

 

 

 

 

 

                      

               

 
 


